V.U. Annemie Charlier, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas

PROGRAMMA
VOORJAAR 2017

KALENDER

20-01 > 19-02

Wonderkamers. Salons.
28-02 > 03-03

Krokusvakantie: ateliers

‘Speel eens een spel, dikke fun!’
SteM Zwijgershoek.
04-03 > 08-04

Special Arts Festival:

‘Ik ontwerp mijn eigen wereld.’
Mercatormuseum.
05-03 > 23-04
De Walvis - Juffrouw Amands winkel
van toen. Salons.
07-03 20 UUR
Wiskunst. Mercatorlezing door
David Huylebrouck.
Mercatormumseum.
21-03 20 UUR

22-04 > 03-09

Biënnale kleingrafiek en
tentoonstelling Enk De Kramer
(tot 18-06) - SteM, Internationaal
Exlibriscentrum.

23-04 10.00 - 18 UUR

Erfgoeddag met thema ‘Zorg’.

SteM Zwijgershoek en Salons.
25-04 20 UUR

Belgische ontdekkingsreizigers.
Mercatorlezing door Alban van der
Straten. Mercatormuseum.
05-05 > 28-05

Salons in jonge handen met

leerlingen van Forum Da Vinci, SASK,
Portus Berkenboom en Vrije Ateliers.
07-05 14.30 UUR

Museumrondleiding door
Enk De Kramer in zijn tentoonstelling.

Sint-Niklaas aan zee, utopie of
werkelijkheid? Mercatorlezing door

13-05 10.00 - 01.00 UUR

18-04 20 UUR

Mercatormuseum en Salons.

Mercatorlezing door Paul De Candt
van Aquaterra. Mercatormuseum.

26-08 > 19-11
Zijde gij ook van Sinnekloas?
Tentoonstelling. SteM Zwijgershoek.

Philippe De Maeyer. Mercatormuseum.

Historische Cartografie.
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Muziek in het museum en
Museumnacht. SteM Zwijgershoek,

3

WONDERKAMERS

20-01 > 19-02
TENTOONSTELLING
Donderdag - zaterdag
van 14 tot 17 uur
Zondag van 11 tot 17 uur
Salons, Stationsstraat 85
Toegang: 2 EUR / 1 EUR met korting.
Gratis: kinderen tot en met 12 jaar,
houders museumkaart, lerarenkaart.
Gratis toegang tot alle musea elke
zondag van 11 tot 13 uur.
Robert De Keersmaecker, Jan Van
Raemdonck, Jan Stremes en Nadine
Tasseel, vier hedendaagse kunstenaars
presenteren een weloverwogen
selectie uit hun oeuvre in de fin-desiècleruimtes van de Salons in SintNiklaas. Ze palmen elk een aparte
kamer in die ze met veel respect voor
de eigenheid proberen om te vormen
tot een wonderkamer.
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De kunstenaars lieten zich ook
inspireren door de vaste collectie en
de opportuniteit tot dialoog met hun
werken. De mogelijkheid dat er door
deze combinatie en de inspiratie van
het moment alsnog onverwachte
interacties ontstaan, zal ongetwijfeld
tot boeiende en verrassende
confrontaties leiden.

Agenda

Zondag 19-02 om 14.30 uur - Salons.
Museumrondleiding met curatorkunstenaar in de tentoonstelling.
Deelnemers betalen het
toegangstarief en genieten achteraf
van koffie met gebak aangeboden
door museumsponsors Patisserie Jan
Reed en Delicatessen Van Poeck.
Reserveer vooraf uw plaats telefonisch
op 03 778 34 50 of via e-mail:
reservatie.musea@sint-niklaas.be
tijdens de kantooruren van maandag
tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur en van
13.30 tot 16 uur.
Opgelet: uiterste inschrijvingsdatum:
16 februari.
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SPEEL EENS EEN
SPEL, DIKKE FUN!

28-02 > 03-03
KROKUSVAKANTIE
ATELIERS
I.S.M. ERFPUNT
Dinsdag - vrijdag
van 14 tot 17 uur
SteM, Zwijgershoek 14
Toegang: 5 EUR / 2,50 EUR met
korting
Gratis: kinderen tot en met 12
jaar met begeleiding, houders
museumkaart, lerarenkaart
Reserveren: telefonisch
via 03 778 34 50 (tijdens
kantooruren) of via reservatie.
musea@sint-niklaas.be.
Opgelet:
uiterste inschrijvingsdatum:
vrijdag 24 februari.
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Je hoeft je in de krokusvakantie
echt niet te vervelen. Kom lekker
spelletjes spelen in het museum,
fun verzekerd! Wat dacht je van
tegelvloertjes leggen of bikkelen
of middeleeuwse spelletjes
uitproberen met je broer of zus?
Whola, in de zandbak zoeken naar
een oeroude schelp. Misschien
een kapster of barbier spelen in
een echt salonnetje? Krulletjes in
je mama’s haar leggen of opa een
snor schminken….moet kunnen!
Wat knutselen of even rustig een
boekje lezen in een hoekje kan
ook. Daar bovenop een plakje cake
en een drankje en hupsakeee dit
wordt echt een leuke gezellige
krokusmiddag!
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DE WALVIS

JUFFROUW AMANDS
DROGISTERIJ VAN TOEN

05-03 > 23-04
TENTOONSTELLING
MET FOTO’S VAN
VZW ARSENE EN
GEERT JOOSTENS

sindsdien’, vertelt Josette Amand
(92 jaar).
‘De chemische producten die
we verkochten, zaten allemaal
Donderdag - zaterdag
in één van de 120 schuifjes met
van 14 tot 17 uur
naamplaatje erop in het Frans.
Zondag van 11 tot 17 uur
Onze klanten kwamen dikwijls een
Salons, Stationsstraat 85
probleem voorleggen: de kleur van
hun wasgoed was dooreen gelopen,
Toegang: 2 EUR / 1 EUR met korting. de kurken van hun flessen pasten
Gratis: kinderen tot en met 12 jaar, niet goed, ze hadden muizen of
houders museumkaart, lerarenkaart. luizen... en dan moesten wij een
Gratis toegang tot alle musea elke oplossing bedenken.’
zondag van 11 tot 13 uur.
In al die jaren is er niets aan
het interieur van ‘De Walvis’, die
ondertussen gesloten is, veranderd.
‘Mijn ouders openden drogisterij De mooie foto’s van vzw Arsène en
De Walvis in 1919. De gevel is altijd Geert Joostens laten jou heerlijk
helrood geweest en ook aan het binnenkijken in dit winkelinterieur
interieur is er niet veel veranderd
van toen. Pure nostalgie!
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IK ONTWERP MIJN
EIGEN WERELD

04-03 > 08-04
TENTOONSTELLING
SPECIAL ART FESTIVAL

Dinsdag - zaterdag
van 14 tot 17 uur
Zondag van 11 tot 17 uur

In het Mercatormuseum wordt het
fascinerende fantaseren over een
eigen wereld in beeld gebracht.

Kunstenaars die, zonder rekening te
houden met conventies, hun eigen
wereldkaarten creëren en in deze
werelden reizen. Kunstenaars die
Toegang: 5 EUR / 2,50 EUR met
eigen fictieve steden creëren en die
korting
Gratis: kinderen tot en met 12 jaar, vanuit een vogelvluchtperspectief
houders museumkaart, lerarenkaart. projecteren.
Gratis toegang tot alle musea elke
We treden aarzelend en respectvol
zondag van 11 tot 13 uur.
binnen in de wereld van de
kwetsbare kunstenaar die ons even
toelaat in zijn droomwereld.
Mercatormuseum, Zamanstraat 49D
(ingang via park )
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WISKUNST

07-03
20 UUR
MERCATORLEZING
DOOR
DIRK
HUYLEBROUCK
Mercatormuseum, Zamanstraat 49D
(ingang via park)
Toegang gratis
Dr. Dirk Huylebrouck ontvluchtte
de Universiteit van Kinshasa
wegens diplomatieke incidenten
met Moboetoe, verliet de Maryland
University Europe toen zijn G.I.studenten naar Irak vertrokken, en
ging uit Burundi weg tijdens de
volkerenmoorden.
Sinds 1996 onderwijst hij
aan de architecten van de KU
Leuven, maar hij vlucht nog
steeds, in zijn rubriek genaamd
‘The Mathematical Tourist’ of in
buitengewone wiskundige
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verhalen.
‘Wiskunst’ is het raakvlak tussen
wiskunde en kunst: dat zie je
bij kunstenaars die zich door de
wiskunde laten inspireren, maar
ook bij wiskundigen die creatief
naar oplossingen zoeken.
Na de lezing kan je genieten van
een goed glas wijn aangeboden
door
Het Wijnhuis.
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SINT-NIKLAAS
AAN ZEE, UTOPIE OF
WERKELIJKHEID?

21-03
20 UUR
MERCATORLEZING
DOOR
PHILIPPE DE
MAEYER
hoogleraar cartografie en GIS
aan UGent
Mercatormuseum, Zamanstraat 49D
Toegang gratis
Meer dan 634 miljoen mensen,
of ongeveer 8.7% van de
wereldbevolking, leven in
kustgebieden die lager liggen
dan 10m onder het zeeniveau.
Deze zones zijn kwetsbaar voor de
gevolgen van de zeespiegelstijging
en frequenter onderhevig aan
stormvloeden als gevolg van
klimaatverandering. Professor De
Maeyer onderzoekt samen met
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andere wetenschappers de
overstromingsrisico’s langs de kust
en de impact van golfoverslag bij
extreme stormen op structuren,
gebouwen en mensen.
Een softwarepakket wordt
ontwikkeld om deze risico’s in te
schatten en evacuatieplannen
te kunnen maken. Moeten onze
kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen er rekening
mee houden dat Sint-Niklaas wel
eens aan zee kan liggen? Philippe
De Maeyer tracht hierop een
antwoord te geven.
Na de lezing kan je even
bekomen met een goed glas wijn
aangeboden door Het Wijnhuis.
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HISTORISCHE CARTOGRAFIE
EN EEN NIEUWE
KAARTVIEWER

18-04
20 UUR
MERCATORLEZING
DOOR
PAUL DE CANDT
medewerker bij Aquaterra
Mercatormuseum, Zamanstraat 49D
Toegang gratis
Vlaanderen kende een unieke
ontwikkeling in de cartografie.
Mercator behoort tot onze
beroemdste Belgen maar ook
zijn tijdgenoten en opvolgers
waren evengoed uitzonderlijke
cartografen.
Ze hebben Vlaanderen doorheen
de laatste eeuwen letterlijk op de
kaart gezet.
In deze lezing zullen we de
belangrijkste cartografen tussen de
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15de en 19de eeuw overlopen en
stilstaan bij hun unieke kaarten.
Daarnaast heeft de digitale
revolutie en de internettechnologie ervoor gezorgd dat we
deze kaarten vandaag ook op een
andere manier kunnen bekijken.
Met behulp van een interactieve
kaartviewer zullen we de
geografische evolutie van
Vlaanderen verder bekijken.
We maken een digitale reis in de
tijd.
Na de lezing kan je genieten van
een goed glas wijn aangeboden
door Het Wijnhuis.
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BIENNALE
KLEINGRAFIEK

22-04 > 03-09
TENTOONSTELLING
Dinsdag - zaterdag van 14 tot 17 uur
Zondag van 11 tot 17 uur
Internationaal Exlibriscentrum
Gerard Gaudaenzaal, Zwijgershoek 14
Toegang: 5 EUR / 2, 50 EUR met korting
Gratis: kinderen tot en met 12 jaar, houders
museumkaart, lerarenkaart.
Gratis toegang tot alle musea elke zondag
van 11 tot 13 uur.
Om de twee jaar organiseert het Stedelijk
Museum - Internationaal Exlibriscentrum
van de stad Sint-Niklaas een wedstrijd
voor exlibrissen en andere soorten kleine
prenten uitgevoerd in een hoogwaardige
druktechniek.
Het thema van de Internationale exlibrisen kleingrafiekwedstrijd Sint-Niklaas
2017 is vrij, maar er is een speciale
prijs voorzien voor de beste inzending
met het thema ‘Stad in de toekomst’.
Hiermee wil de wedstrijd aansluiten bij de
jubileumviering van 800 jaar Sint-Niklaas
in 2017.
De jury selecteerde een 130-tal
inzendingen, internationaal en zeer
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gevarieerd, voor de tentoonstelling in de
Gerard Gaudaenzaal.
Bij iedere wedstrijd zijn er nieuwe, soms
verrassende, druktechnische toepassingen
te ontdekken, naast de geraffineerde
traditionele.
Er zijn duidelijke globale overeenkomsten
en trends, navolgingen van de bij
verzamelaars en liefhebbers gegeerde
stijlen, technieken en leermeesters.
En misschien, anders dan we ons
voorstellen of niet, krijgen we een
hedendaags of is het een futuristisch
- imaginair beeld van een stad in de
toekomst. We krijgen zelfs oplossingen
aangereikt voor milieuproblemen en de
opwarming van de aarde.
Een must voor wie bij wil blijven over de
evoluties in de wereld van het exlibris en
van de grafische kunsten.
Agenda:
Zaterdag 22-04
11 uur – Opening Selectietentoonstelling
Biënnale 2017 en proclamatie
van de Internationale Exlibris- en
Kleingrafiekwedstrijd Sint-Niklaas
2017.
14 uur – Start portfoliodag in de Piet
Elshoutzaal voor de geselecteerde
kunstenaars, vrije toegang voor iedereen
met een geldig toegangsticket.
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ENK
DE KRAMER

22-04 > 18-06
TENTOONSTELLING
Dinsdag - zaterdag van 14 tot 17 uur
Zondag van 11 tot 17 uur
Tentoonstellingszaal Zwijgershoek
Toegang: 5 EUR / 2, 50 EUR met
korting
Gratis: kinderen tot en met 12 jaar,
houders museumkaart, lerarenkaart.
Gratis toegang tot alle musea elke
zondag van 11 tot 13 uur.
“Resten van een vermoeden”
Nadat de kunstwereld in de eerste
helft van de 20ste eeuw dooreen
geschud werd door de abstracte
kunst van Malevich, Kandinsky,
Mondriaan, Pollock en Rothko (om er
maar een paar te noemen) werd het
een beetje stil. Andere modieuzere
kunststromingen schreeuwden om
aandacht en bestaansrecht. Toch zijn
er nog kunstenaars die door middel
van een abstracte en ascetische
vormentaal de wereld ontrafelen en
Enk De Kramer is daar één van.
Enk De Kramer (°1946) gebruikt zijn
etstechnieken als een proces om de
werkelijkheid te onderzoeken.
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Waar het in de grafiek vaak draait om
reproduceerbaarheid gaat het bij De
Kramer om unieke herhalingen en een
procesmatige queeste naar vormen en
structuur. Willem Elias stelt: “Hij maakt
voor ons abstracte kosmossen waarin
het fijn vertoeven is: kleurklankborden
voor stemmingen,
gevoelslandschappen voor
innerlijkheden; gedachtegangen,
weliswaar doorheen labyrinthen of
op de zolders en kelders van ons
onbewuste zijn.” Zijn zwarten laten
ons iets vermoeden maar wat zou dat
kunnen zijn?
Agenda:
Zondag 07-05 om 14.30 uur
Museumrondleiding
met Enk De Kramer
Deelnemers betalen het
toegangstarief en genieten achteraf
van koffie met gebak aangeboden
door museumsponsors Patisserie Jan
Reed en Delicatessen Van Poeck.
Reserveer vooraf uw plaats telefonisch
op 03 778 34 50 tijdens de
kantooruren van maandag tot vrijdag
van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot
17 uur of via mail:
reservatie.musea@sint-niklaas.be.
Uiterste inschrijvingsdatum: 04 mei.
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ERFGOEDDAG
‘ZORG’

23-04
10 - 18 UUR
EVENEMENT
In samenwerking met Erfpunt
SteM, Zwijgershoek 14
Salons, Stationsstraat 85
Toegang gratis
Erfgoeddag staat dit jaar helemaal in
het teken van ‘Zorg’.
Het is op zo’n dag een goed idee om
het publiek te laten kennismaken
met de mensen die ervoor zorgen dat
de talrijke collectiestukken uit het
verleden in de beste omstandigheden
bewaard en gebruikt worden, waar dat
gebeurt en hoe dat allemaal in zijn
werk gaat.
Een boeiend programma rond dit
thema kan jong en minder jong
meemaken.

Inpakken...hoe pak je dat aan?!

vuistregels voor zorgzaam inpakken
van archeologische stukken.
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Rondleiding om 11, 14 en 16 uur
Reserveren telefonisch via
03 778 34 50 ( tijdens kantooruren ) of
via reservatie.musea@sint-niklaas.be.

Aanvalleueueueuh!!!!

Een historische wapencollectie...hoe
spring je daar zorgzaam mee om?!
Doorlopend van 10 tot 18 uur.

Inpakken en wegwezen!

Kinderworkshop
Bestudeer als een echte archeoloog
tegeltjes, botjes, scherfjes én pak deze
in in een speciaal doosje.
Doorlopend van 10 tot 18 uur.

Verzorg je goed!

Mini-tentoonstelling
rond gezondheids- en
schoonheidsspulletjes uit vervlogen
dagen.

‘De Walvis - juffrouw Amands
winkel van toen’

Tentoonstelling van vzw Arsène met
foto’s van Geert Joostens in de Salons.
Meer informatie vindt u op onze
website.
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BELGISCHE
ONTDEKKINGSREIZIGERS

25-04
20 UUR
MERCATORLEZING
DOOR
ALBAN VAN DER
STRATEN
auteur van het boek ‘Belgische
ontdekkingsreizigers’
Mercatormuseum, Zamanstraat 49D
Toegang gratis
Precies 400 jaar geleden ontdekte
de Amsterdamse zeevaarder van
Antwerpse afkomst Jacob le Maire
Kaap Hoorn. Deze merkwaardige
verwezenlijking kwam niet uit de
lucht gevallen. Het is het resultaat
van een decennialange zoektocht
naar een alternatieve weg naar
China en Oost-Indië, waarin ZuidNederlandse kapiteins, reders
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en geografen een beslissende
rol hebben gespeeld. Kom mee
hun verkenningstochten achterna
varen, tussen de ijsbergen van de
Karazee en langs de wilde kusten
van Canada, door het gevreesde
Vuurland heen, tot in de schaduw
van de mythische “Terra Australis”.
Na de lezing kan je genieten van
een goed glas wijn aangeboden
door Het Wijnhuis.
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SALONS
IN JONGE
HANDEN

05-05 > 28-05
TENTOONSTELLING
Vrijdag - zaterdag van 14 tot 17 uur
Zondag van 11 tot 17 uur
Salons, Stationsstraat 85
Toegang gratis
De Stedelijke Musea presenteren
terug, en dit voor de derde
maal, met de vier stedelijke
onderwijsinstellingen met
een kunstopleiding (Portus
Berkenboom, Forum Da Vinci,
SASK en Vrije Ateliers) het project
“Salons in jonge handen 2017”.
Binnen dit project stellen jongeren
gedurende vier weekenden (dit
jaar ook op vrijdag) hun werken
tentoon in de Salons.
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Ook deze editie omvat weer een
ruime waaier van tekeningen,
schilderijen, multimedia, keramiek,
mode, architecturale vormgeving...
Wij willen als stedelijke musea
jong en fris talent blijven
aanmoedigen in hun creatieve
uitspattingen door dit te tonen
aan het grote publiek en dit in een
exceptioneel kader.
Zij exposeren op de gelijkvloerse
verdieping van de Salons, telkens
op volgende data:
• 5, 6 en 7 mei: Forum Da Vinci
• 12, 13 en 14 mei: SASK
• 19, 20 en 21 mei: Portus
Berkenboom
• 26, 27 en 28 mei: Vrije Ateliers
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INDUSTRIAL
REVOLUTION

13-05
22 - 01 UUR
EVENEMENT:
MUSEUMNACHT
Oliver Alex
his machines, metal and rattle
tic & tac, cling and clang
van 22 tot 01 uur
SteM, Zwijgershoek 14
Toegang: 5 EUR (drankbon 2 EUR
inbegrepen)
Oliver Alex is een Belgische dj
en producer met een grenzeloze
fascinatie voor machines.
Hij vertelt verhalen door sound
design, video art en live shows.
Zijn geluid is een combinatie van
opnames van draaiende machines
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en een opzwepende dancesound.
Het SteM, met het breiatelier
in het bijzonder, is voor hem
dé plek om industrieel erfgoed
en technomuziek te doen
samensmelten.
Dans doorheen het museum met
Oliver Alex’ dj sets !
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“ZIJDE GIJ OOK
VAN
SINNEKLOAS?”

26-08 > 19-11
TENTOONSTELLING
Dinsdag - zaterdag
van 14 tot 17 uur
Zondag van 11 tot 17 uur
Tentoonstellingszaal
SteM Zwijgershoek
Toegang gratis
Je kan er niet omheen maar 2017
is een bijzonder jaar voor SintNiklaas.
Onze stad en Sinaai bestaan
precies 800 jaar. Deze verjaardag
wordt gevierd met een gevarieerd
programma met in totaal bijna 100
activiteiten, gespreid over zo’n 150
feestdagen.
In SteM Zwijgershoek kan je een
uniek en interactief overzicht van
800 jaar straatbeeld en leven in de
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stad meepikken. De Stedelijke
Musea, het Stadsarchief, de
Koninklijke Oudheidkundige Kring
van het Land van Waas en enkele
privéverzamelaars hebben hun
collecties besnuffeld, doorploegd,
omgespit van top to bottom. Het
resultaat is een bonte verzameling
van kaarten, documenten, prenten,
gebruiksvoorwerpen en heel wat
foto’s.
Straten, straatjes, steegjes, pleinen,
wijken en buurten komen op een
orginele manier in beeld.
Een must voor al wie van
Sinnekloas is! Maar ook voor al
wie de Sinnekloase spirit wil
opsnuiven….”hé kinneken!”.
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OPDONDER4
DE VRIENDENVERENIGING
VAN HET STEM

Elke vierde donderdag van de
maand vanaf 20 uur gebeurt er iets
in het museum. Iets prikkelends,
iets uitdagends, iets ongewoons…
De gasten van Opdonder4
brengen steeds een nieuwe creatie
gekoppeld aan een voorwerp in het
museum - maar verwacht vooral
het onverwachte: muziek, theater,
dans, film, een dialoog of een
performance: ze komen allemaal
aan bod. Verder ook geen eindeloze
lezingen hier: de voorstellingen
duren nooit langer dan een half
uur.
Omdat het museum zoveel
voorwerpen herbergt, zorgen we
ervoor dat de meest uiteenlopende
onderwerpen of objecten aan bod
komen. Na de voorstelling volgt
er telkens een kleine rondleiding
om ook de context van dat
museumvoorwerp te leren kennen.
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Opdonder4 vindt plaats in het
gezellige infopunt van het SteM.
Je kan er aan betaalbare prijzen
iets drinken en je kan er ook een
babbeltje slaan met bekenden en
onbekenden. Belangrijke plannen
worden immers altijd gesmeed bij
een glas, of in de buurt van een
spannend evenement.
Kalender 2017
23 februari: Wie of wat is
oekedoeleken?

Het warme verhaal van het
poppentheater

23 maart: Praatjes en roddels

Objecten uit het museum kletsen over
hun oorsprong en sentimenten.

27 april: Drie tegenSteMmen
Poëzie

26 mei: Ascension

Theater Irina over de hemelvaarten
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DANK AAN DE
CATERINGSPONSORS

Het Wijnhuis, Patisserie Jan
Reed en Delicatessen Van Poeck
ondersteunen met plezier de
Stedelijke Musea.

En zeg nu eens eerlijk, als bezoeker
stel je het toch op prijs dat er aan
de cultuur een culinair gedeelte
wordt gekoppeld?

We beschikken dan wel niet over
een museumcafé, maar heel veel
bezoekers hebben in onze musea
toch al genoten van een lekker
glas wijn na een lezing of een fijn
gebak met heerlijke koffie na een
zondagse rondleiding.

Daarom presenteren we je onze
sponsors nog even op een zilveren
dienblad:

We kunnen je dit altijd gratis
aanbieden dankzij de structurele
sponsoring van deze drie bedrijven.
Ze leveren het bewijs dat de
lokale economie wel degelijk
geïnteresseerd is in een
samenwerking met de culturele
sector.
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- Het Wijnhuis, Heidebaan 57
Sint Niklaas
03 776 23 00
www.hetwijnhuis.be
- Patisserie Jan Reed,
Houtbriel 10 Sint-Niklaas
03 777 50 20
www.janreed.be
- Delicatessen Van Poeck,
Stationsstraat 38, Sint-Niklaas
03 776 02 04
www.vanpoeck.com
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MUSEUMSITES
OPENINGSUREN
TOEGANGSTARIEVEN

Dit voorjaarsprogramma 2017 wordt gerealiseerd door de Stedelijke
Musea Sint-Niklaas in samenwerking met diverse partners.
SteM, Zwijgershoek 14, Sint-Niklaas
Mercatormuseum, Zamanstraat 49D, Sint-Niklaas (ingang via park)

dinsdag - zaterdag 14 - 17 uur en zondag 11 - 17 uur
Toegang: 5 EUR /2,50 EUR met korting, gratis: kinderen tot en met 12 jaar,
houders museumkaart, lerarenkaart.

Salons, Stationsstraat 85, Sint-Niklaas

donderdag - zaterdag 14 - 17 uur en zondag 11 - 17 uur
Toegang: 2 EUR / 1 EUR met korting, gratis: kinderen tot en met 12 jaar,
houders museumkaart, lerarenkaart.
Gratis toegang voor iedereen tot alle musea op elke zondag tussen
11 en 13 uur.
Gebruik deze unieke kans om op zondagvoormiddag wat cultuur op te
snuiven!

CONTACTGEGEVENS:
03 778 34 50
stedelijke.musea@sint-niklaas.be
http://musea.sint-niklaas.be
bezoek ons op FB:
https://www.facebook.comSteMMuseaSintNiklaas

Deze informatie dateert van januari 2017.
De meest recente info vindt u op onze website.
Verantwoordelijke uitgever: Annemie Charlier, schepen van cultuur, Grote Markt 1, Sint-Niklaas

